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1. INTRODUCCIÓ
Tot i el pes de la crisi econòmica, el 2013 ha estat un any de creixement per Areté. Per una
banda, s’ha potenciat l’Àrea de Fusteria amb el llançament al mercat d’un nou producte, el
galliner, amb la posada en marxa d’una web amb botiga online i amb la formalització de l’acord
entre Areté i l’Associació de Propietaris del Montseny (APMontseny) per l’elaboració de
productes amb fusta de pi i de castanyer procedents d’aquest massís.
Els objectius d’aquest 2013 per aquesta àrea també han estat enfocats a potenciar el client
particular i de proximitat augmentant la presència en fires, a través de mailings segmentats i
realitzant bustiades. També s’han començat a realitzar exposicions temporals de productes en
espais amb molta afluència de públic com, per exemple, el Multicinemes Sucre de Vic.
El servei de Repartiment de publicitat i bustiada també ha experimentat un notable creixement
en quant a facturació, ha mantingut els cinc llocs de treball que ja tenia i ha consolidat i
aconseguit nous clients.
Finalment, destacar que s’ha creat un nou servei de neteja que ha permès contractar tres
persones per realitzar la neteja dels diferents serveis de la FCMPPO. Aquestes persones han
rebut formació del programa “Forma Insereix”.
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3. DESCRIPCIÓ DEL CET ARETÉ
Areté és una empresa d’economia social que promou la inserció sociolaboral de persones amb
problemes de salut mental i dificultats per incorporar-se al món laboral. La seva principal
activitat és la fabricació d’articles exclusius de fusta destinats a l’horticultura i la jardinera, el
servei de repartiment de material publicitari i bustiada i la botiga de segona mà. Areté forma
part de la xarxa de recursos sociolaborals de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
(FCMPPO)

4. EVOLUCIÓ DE LES VENDES
LÍNIES DE NEGOCI

2013

2012

2011

Fusteria

49.024,94 €

43.696,36 €

39.323,53 €

Servei Repartiment

43.208,91€

34.626,15 €

16.405,16 €

Altres serveis: Neteja,
administratius i
manipulats
Botiga segona mà

23.973,21€

16.525,73 €

12.287,70 €

1.639,19€

3.137 ,00€

1.536,89 €

511,44€

1.356,47 €

466,17 €

118.357.69€

99.342,07 €

99.342,07 €

Varis
TOTAL

Evolució vendes Areté
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00

2013
2012
2011
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5. ACTIVITAT LABORAL
5.1- ÀREA DE FUSTERIA

L’Àrea de fusteria està especialitzada en la fabricació d’articles exclusius de fusta destinats a la
jardineria i l’horticultura ecològica: taules de cultiu (pasteres) adaptades al mètode
d’horticultura ecològica de Gaspar Caballero de Segovia, jardineres, contenidors d’oli, galliners i
altres productes a mida.

Acord entre APMontsey i Areté, presentació del nou galliner i de la nova botiga online
El 2013 es formalitza l’acord entre Areté i l’Associació de Propietaris del Montseny (APM) amb
el llançament del nou producte fruit d’aquest conveni fabricat amb fusta de castanyer: un
galliner per a l’autoconsum d’ous ecològics.
La presentació del nou galliner davant la premsa va coincidir amb l’acte de signatura del conveni
i la presentació de la nova botiga online d’Areté. Es va realitzar el dimarts 22 de març de 2013 a
les instal·lacions d’Areté amb la participació del President de la Mancomunitat La Plana, Lluís
Verdaguer, el President de l’APMontseny, Josep Mataró, el President d’Areté, Jordi Serra,
l’Alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, la gerent d’Areté, Mercè Generó i el gerent de
l’APMontseny, Albert Bosch.
Segons l’acord, Areté passa a incorporar la fusta de castanyer com a matèria primera dels seus
articles, mentre que l’APM es compromet a contractar els serveis d’Areté en aquelles tasques de
bosc que no hagi de realitzar de forma específica un professional forestal, a fer promoció dels
productes de fusta del CET a les fires que assisteixi i a subministrar fusta serrada de castanyer
per la fabricació de productes de la fusteria a través d’empreses o serradores associades.
A més de la roda de premsa, el llançament del nou galliner i de la botiga online també es va
difondre a través d’un butlletí per a tota la Base de Dades, a través de les webs i les xarxes
socials de l’entitat, a través d’un anunci gratuït d’oferta per a subscriptors a El 9 Nou i també es
va fer especial èmfasi en el transcurs del Mercat del Ram.
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Imatges de l’acte de signatura del conveni i presentació del galliner
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Assistència a fires
Un dels objectius marcats pel 2013 era augmentar la nostra presència en fires per poder
incrementar la venda dels productes de l’àrea de fusteria. Aquest objectiu s’ha acomplert i
durant l’any, hem estat presents en 12 fires, gairebé el doble que l’any anterior (7 el 2012).













Febrer 15, 16 i 17. Fira de l’Arbre i de la Natura de Mataró
Febrer 21 i 23. Fira de la Biomassa. Vic (Juntament amb APMontseny)
Març 3. Fira de la natura i la muntanya a Sant Bartomeu del Grau
Març 22-23-24. Mercat del Ram de Vic
Abril, 9. Fira de la llavor de Roda de Ter
Abril, 25, 26, 27, 28. Biocultura de Barcelona
Maig 9, 10, 11, 12. Fira de l’Ascenció de Granollers
Maig, 11. Mostra d’Entitats i Músiques de Vic
Juny, 19 i 20. Fira de la discapacitat de Barcelona
Octubre 19 i 20. Fira Ecoviure de Manresa
Octubre, 26 i 27. Fira de La Castanya, Viladrau

Presència a les fires en imatges

Fira de la Biomassa de Vic
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Mercat del Ram del Vic

Biocultura de Barcelona

Mostra d’Entitats de Vic
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Exposició de productes
Acte 30è aniversari Mancomunitat La Plana (8 de juny)
Areté va tenir exposició dels seus productes a l’acte de commemoració del 30è aniversari de la
Mancomunitat La Plana, que va comptar amb la presència del conseller Felip Puig. A més, el
regal que se li va oferir al conseller era una mini taula d’Areté.

Memòria 2013 11

Exposició als Multicinemes Sucre de Vic (octubre-desembre)

Organització de cursos
Areté va organitzar el Curs “Balcó i Terrassa comestible en taules de cultiu adaptades al
Mètode Gaspar Caballero de Segovia” 2013, que es va realitzar els dies 31 DE MAIG I 1 DE JUNY
de 2013 al Centre Cultural de Folgueroles amb la participació de persones. Es va sortejar una
inscripció al curs a través del Club de Subscriptors del bisetmanari El 9 Nou. Hi van assistir 8
persones. Les quatre taules que es van utilitzar han estat adquirides per l'Ajuntament de
Folgueroles.
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5.2- SERVEI DE REPARTIMENT I BUSTIADA

Servei Professional de Repartiment de cartells i bustiada a la comarca d’Osona: Bustiades
generals i/o segmentades, correspondència (correu, entregues de facturació, sobres
personalitzats...). Repartiment i col·locació de cartells (en llocs autoritzats) . Manipulats per
repartiment (Classificació i ensobrament de correspondència, etiquetatge d’adreces,
empaquetat i ensobrament de tot tipus de material publicitari). En el transcurs de l’any hem
fidelitzat els clients principals i n’hem aconseguit de nous. En total, hem donat servei a:
25 institucions i entitats
16 empreses
El servei compta amb 5 treballadors i dos monitors de suport.

5.3- BOTIGA DE SEGONA MÀ

Durant el 2013 es consolida l’acord entre Areté i les deixalleries de Taradell i de Manlleu per a
què aquestes subministrin objectes per vendre a la botiga de segona mà, sumant-se a la
deixalleria de la Mancomunitat La Plana amb la qual ja col·laborem des dels inicis. També hem
estat presents en tres ocasions al Mercat del Trasto de Manlleu, amb resultats força positius.
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5.4- SERVEI DE NETEJA
L’any 2013 es posa en marxa el servei de Neteja d’Areté amb la contractació de tres persones
que passen a realitzar la neteja de diferents espais de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic:
Serveis Centrals, Llar Residència de Manlleu i espais de l’àrea de rehabilitació i laboral. Aquestes
persones han estat formades per la mateixa FCMPPO a través del programa Forma i insereix.

5.5- ALTRES SERVEIS



Suport administratiu a la Fundació CMPPO.
Serveis de manipulats a empreses de la comarca.

6. ACORDS I ALIANCES


Deixalleria de Manlleu: per al subministrament de productes recuperats a la botiga de
segona mà d’Areté.



Deixalleria de Taradell: per al subministrament de productes recuperats a la botiga de
segona mà d’Areté.



Març 2013. Formalització del conveni amb l’Associació de Propietaris del Montseny:
L’acord es basa en desenvolupar productes amb fusta de castanyer.



Juny 2013. BBVA: Es signa un conveni de col·laboració segons el qual BBVA aporta
finançament a per consolidar llocs de treball i potenciar el servei de repartiment de
cartells, material publicitari i bustiades.

7. VISITES D’ENTITATS I COL·LECTIUS A ARETÉ
Hem de destacar que diferents col·lectius s’han interessat per visitar les instal·lacions d’Areté al
llarg del 2013:


11 febrer: Visita dels alumnes del curs d’agricultura ecològica de l’Escola Quintanes



30 d’abril. Visita dels alumnes del curs d’agricultura ecològica de l’Escola Quintanes
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8. UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL
L’Objectiu de la USAP és permetre que les persones amb trastorns de salut mental puguin anar
superant les dificultats i els inconvenients presents en el procés d’incorporació al lloc de treball,
donin suport per al seu manteniment i fomentin la progressió en el lloc de treball, d’una manera
autònoma i lliure millorant la seva qualitat de vida i participant el màxim possible dels serveis i
recursos que ofereix la comunitat.

8.1- DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS REALITZADES
L’equip multidisciplinar de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional del CET Areté ha actuat
paral·lelament a la tasca productiva que es porta al Centre Especial de Treball. La USAP del CET
Areté ha realitzat les següents accions:
Reunions




42 reunions de treball de l’equip professional multidisciplinar composat per:
monitors, treballador social, psicòleg i director.
6 reunions de professionals de la USAP juntament amb el director.
2 reunions de l’equip tècnic de la USAP amb gerència.

Enguany s’han reduït les reunions de l’equip tècnic de la USAP amb direcció, ja que el director
s’ha incorporat a les reunions setmanals amb la resta d’equip professional.
Accions amb usuaris i familiars


S’han realitzat 147 accions de seguiment individualitzat entre entrevistes i
tutories per atendre les diferents necessitats dels treballadors/es amb
disminució, relacionades amb les diferents àrees de treball establertes al
Programa d’Ajustament Personal i Social.
Les accions de seguiment individual s’han realitzat a la totalitat de persones
amb certificat de disminució que conformen el CET. El nombre de visites
més elevat a un treballador ha estat de 32 i el que menys 2, amb una
mitjana de gairebé 12 visites efectuades pel treballador social o el psicòleg
durant l’any.
Per seccions, entre les 5 persones del servei de repartiment s’han realitzat
57 visites, se n’han dut a terme 52 entre les 5 persones que formen part de
l’equip de fusteria, 20 entre les 2 treballadores de la secció de neteja i 18
visites de seguiment entre la persona que realitza tasques de suport
administratiu.



S’han realitzat 20 entrevistes i accions amb familiars per atendre a la família,
informar i assessorar sobre l’evolució personal, laboral i social detectada a
través de l’activitat professional. S’ha informat de les àrees preferents del
seu projecte individual d’integració, alhora s’han establert amb algunes
famílies mecanismes comuns d’intervenció.



S’ha realitzat seguiment familiar amb 7 de les 13 famílies de treballadors del
CET Areté afectats de malaltia mental.
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Coordinacions amb altres professionals i entitats


S’ha realitzat coordinació amb les Àrees Bàsiques de Salut d’Osona, amb el
Centre de Salut Mental d’Osona, amb professionals privats de la psiquiatria,
Serveis socials municipals d’atenció primària, Centres d’Atenció i seguiment
de les drogodependències (CAS d’Osona), entitats d’atenció a discapacitats
d’Osona (Sant Tomàs, discapacitats psíquics), ADFO (discapacitats físics),
àrees de promoció econòmica municipal de diferents ajuntaments d’Osona i
la Fundació MAP de Ripoll.

Accions derivades de la pròpia activitat de la USAP


Redacció de les actes de reunió que han quedat arxivades en suport
informàtic i disponibles com a eina de consulta i seguiment.



Actualització dels 13 expedients dels treballadors/es que han desenvolupat
la seva ocupació a les seccions de fusteria, repartiment neteja i suport
administratiu durant l’any, totes amb disminució derivada de malaltia
mental que han confeccionat la plantilla del centre durant l’any 2013. Tota
la informació relativa a treballadors i treballadores amb disminució s’ha
gestionat seguint la normativa en protecció de dades.



S’han programat i aplicat mesures correctores de millora convergents amb
els objectius establerts al Programa d’Ajustament Personal i Social.

La valoració que fa l’equip professional del funcionament de la Unitat de Suport a l’Activitat
Professional és positiva; s’han assolit en bona mesura els objectius generals preestablerts en el
marc de les funcions que li pertoquen:



S’han continuat realitzant mesures preventives per tal d’evitar desajustaments a nivell
individual o grupal en els treballadors amb discapacitat, vinculades a canvis en el
funcionament del procés de producció a l’elaborar nous productes responent a les
demandes del mercat.



S’han revisat els anàlisis dels llocs de treball ja existents en totes les seccions per tal de
readaptar-los a les exigències del mercat i a les competències dels treballadors.



S’han revisat les capacitats i motivacions dels treballadors, per garantir la màxima
satisfacció en el lloc de treball juntament amb la millor eficiència en les tasques
encarregades. Es pretén tenir un perfil competencial actualitzat per ajustar els llocs de
treball d’acord amb les capacitats de cadascú.



S’ha promogut i afavorit la integració de nous treballadors i treballadores al CET Areté,
establint el suport necessari per reeixir en aquests processos.



S’han iniciat accions formatives específiques en l’àmbit de neteja industrial i domèstica al
ser una secció productiva que s’ha potenciat al detectar oportunitats de creació de nous
llocs de treball.
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S’ha continuat potenciant l’autonomia i independència dels treballadors/es al lloc de
treball però també en altres àmbits de la seva vida.



S’ha mantingut en totes les seccions productives un clima de confiança suficient amb la
intenció que el treball permeti ser un element terapèutic capaç d’abordar altres
necessitats de la persona (socials, personals, de salut).



Amb autorització del treballador del CET i de la família, s’ha realitzat suport en la gestió
de processos de revisió d’agendes mèdiques i socials, inici del procés de curatela, suport
a d’altres entitats que intervenien amb altres membres de la família (escoles,
associacions ...).



S’han fet gestions a petició del treballador per tramitar informes i visites de caire mèdic,
social i laboral.

8.2- AVALUACIÓ PER ÀREES DE TREBALL
S’ha realitzat una avaluació final per àrees específiques de treball amb la intenció d’establir el
grau d’acompliment dels objectius específics preestablerts per cadascuna d’elles. Això ens
permet poder portar a terme les mesures de correcció i de millora també específiques, que
complementin l’avaluació de l’acció de la USAP des d’una perspectiva general.

Avaluació de l’Àrea d’Atenció a la Demanda
Eina / instrument

Objectiu

Núm.

Entrevistes personals

Seguiment de feina i recerca de feina

8

Entrevistes família

Conèixer necessitats familiars

6

Avaluació de l’Àrea Laboral
Eina / instrument

Objectiu

Núm.

Tutories individuals

Seguiment individual

70

Reunions d’equip de
treball

Ajustar necessitats productives i objectius d’ajustament personal i 42
social

Accions d’adaptació al
lloc de treball

Adaptar el lloc de treball a la persona

3

Avaluació de l’Àrea de Formació
Núm.

Eina / instrument

Objectiu

Entrevistes personals

Conèixer necessitats formatives específiques

4

Accions de formació
individual

Formar individualment la persona per desenvolupar la tasca
adequadament

13
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Avaluació de l’Àrea de Suport Emocional
Núm.

Eina / instrument

Objectiu

Entrevistes personals

Seguir i detectar possibles alteracions afectives

38

Entrevistes família

Informar i analitzar possibles causes del desajustament personal

6

Establir mesures d’intervenció conjunta família - USAP
Accions d’intervenció i
acompanyament

Acompanyar i donar suport personal amb l’objectiu d’atenuar i
solucionar la situació

8

Avaluació de l’Àrea de Família
Núm.

Eina / instrument

Objectiu

Entrevistes família

Recollir i avaluar les necessitats de la família en tant que suport
fonamental de la persona amb disminució

3

Accions de gestió de
recursos

Gestionar ajudes tècniques o tràmits administratius

2

Reunions de coordinació

Contactar i coordinar amb Serveis Socials i Serveis de Salut de la
comunitat per atendre les necessitats de les famílies

4

Avaluació de l’Àrea d’Habitatge
Núm.

Eina / instrument

Objectiu

Entrevistes individuals

Recollir i avaluar les necessitats de la persona en temes d’habitatge

10

Reunions de coordinació

Contactar i coordinar amb el CAS d’Osona i amb àrees de serveis
socials per valorar noves possibilitats d’habitatge

2

Avaluació de l’Àrea de Lleure
Eina / instrument

Objectiu

Núm.

Entrevistes personals

Conèixer interessos i necessitats en l’àmbit del lleure

12

Avaluació de l’Àrea de Salut
Eina / instrument

Objectiu

Revisió mèdica anual de Prevenció de la salut
plantilla (fusteria i nova
incorporació de neteja)

Núm.
7
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9. RECURSOS HUMANS
PLANTILLA DE PERSONAL a 31 de desembre

2013

Plantilla de personal
Personal vinculat al CET
Personal USAP
Plantilla de personal equivalent a jornada completa
Personal vinculat al CET
Personal USAP

19
15
4
10,27
8,37
1,9

Tendència plantilla de personal
35
30
25
16

20

10,27

9,78

9,06

9,22

18

17

2011

2012

19

15
10
5
0
2010
Plantilla

2013

Plantilla equivalent a jornada completa

Evolució plantilla
15

15

14

13

12

10

5

4

4

4

4

2012

2013

0
2010

2011
Personal vinculat al CET

Personal USAP
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Evolució plantilla equivalent a jornada completa

10
8

7,88

7,16

8,37

7,32

6
4

1,9

1,9

1,9

1,9

2
0
2010

2011

2012

Personal vinculat al CET

2013

Personal USAP

Distribució de personal a 31 de desembre de 2013

Segons Sexe
Dones
Homes
Total

Persones

Persones equivalents a jornada completa

11
8
19

6,17
4,10
10,27

Sexe

42,11%
57,89%

Home
Dona
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Persones
6
7
4
2
19

Segons Línia de Treball
Fusteria
Repartiment
Serveis*
USAP
Total

Persones equivalents a jornada completa
3,95
4,12
2,05
0,15
10,27

*Inclou els serveis de neteja i suport administratiu

Linies de treball
6
6

5

5
4

4

4

3,37

2,95

3

2,05

1,9

2
1
0
Fusteria

Repartiment
Persona

Tipus de Contracte Laboral
Temporal
Indefinit
Total

Serveis

USAP

P. equivalent jornada completa

Dones
5
6
11

Homes
2
6
8

Total
7
12
19

%
36,84%
63,16%
100%

Tipus de contracte

71,43%
Temporal

Dones

28,57%

Homes
50%
Indefinit

50%
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Completa
0
2
2

Segons tipus de Jornada
Dones
Homes
Total

Parcial
11
6
17

Total
11
8
19

Tipus de jornada

65%
Parcial

35%
Dones
Homes
0%

Completa

100%

Persones
1
1
2
1
1
13
19

Segons Categoria Professional
Treballador/a Social
Psicòleg/òloga
Monitors/es
Mestre Taller
Especialista 3ª
Peó
Total

Persones equivalents a jornada completa
0,075
0,075
1,37
1
1
6,75
10,27

Categoria professional
13

14
12
10

6,75

8
6
4
2

1

0,075

1

2
0,075

1,37

1

1

1

1

0

Persona

P. equivalents jornada completa
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Professionals vinculats al CET

Persones

Persones equivalents a jornada completa

13
2
15

7,25
1.12
8,37

Amb discapacitat
Sense discapacitat
Total

Professionals * vinculats al CET amb discapacitat

13,38%

Amb discapacitat
Sense discapacitat

86,62%

*D’acord a la plantilla de personal equivalent a jornada completa

Professionals amb discapacitat segons sexe
Persones
Persones equivalents a jornada completa

Dona
8
4,3

Home
5
2,95

Professionals amb discapacitat segons sexe

38,46%
Homes
61,54%

Dones

Total
13
7,25
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Mental
7
5
12

Tipología de discapacitat
Dones
Homes
Total

Física
1
0
1

Tipología de discapacitat segons sexe
100%

100,00%
58,33%

80,00%
41,67%

60,00%

Homes
Dones

40,00%
0%

20,00%
0,00%
Disc. Mental

Disc. Física

Disc. Mental
4
2
6
12

Tipologia i grau de discapacitat
Del 33 al 50%
Del 51 al 64%
> del 65%
Total

Disc. Física
1
0
0
1

Total
5
2
6
13

Tipologia i grau de discapacitat

0%

> del 65%

50,0%

Del 51 al 64%

Disc. Física

0%

100%

Del 33 al 50%

0,0%

Disc. Mental

16,7%

33,3%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Tipologia i grau de discapacitat

Dones

Homes

Total

3
2
2
7

1
0
4
5

4
2
6
12

Discapacitat mental

Del 33 al 50%
Del 51 al 64%
> del 65%
Total

Tipologia i grau de discapacitat segons sexe
Discapacitat Mental

33,33%

> del 65%

66,67%
100%

Del 51 al 64%

0%

Dones
Homes

75%

Del 33 al 50%

25%
0%

20%

40%

60%

Tipologia i grau de discapacitat

80%

100%

Dones

Homes

Total

1
0
0
1

0
0
0
0

1
0
0
1

Discapacitat física

Del 33 al 50%
Del 51 al 64%
> del 65%
Total

Tipologia i grau de discapacitat segons sexe
Discapacitat física

0,00%
0,00%

> del 65%

Del 51 al 64%

0%
0%

Del 33 al 50%

0%

Dones
Homes

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Dones
2
1
0
5
0
3
11

Piràmide d’edats
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
Total

Homes
0
1
0
5
0
2
8

Piràmide d'Antiguitats

25 a 29 anys

10,53%

30 a 34 anys

10,53%
0,00%

35 a 39 anys

52,63%

40 a 44 anys
0,00%

45 a 49 anys

26,32%

50 a 54 anys
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mitjana d’edat 42,79 anys

Piràmide d'edats segons sexe

Dones

Homes

25 a 29 anys
30 a 34 anys
35 a 39 anys
40 a 44 anys
45 a 49 anys
50 a 54 anys
- 60%

- 40%

- 20%

0%

20%

40%

60%

80%

Total
2
2
0
10
0
5
19

26

FUNDACIÓ ARETÉ

Dones
5
1
5
11

Piràmide d’Antiguitats
< 3 anys
De 4 a 5 anys
De 5 a 8 anys
Total

Homes
0
6
2
8

Antiguitat
36,84%

40,00%

36,84%

26,32%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

< 3 anys
3 a 5 anys
6 a 8 anys

Mitjana d’antiguitat 4,31 anys

Antiguitat segons sexe
Homes

Dones
6 a 8 anys

3 a 5 anys

< 3 anys

- 60%

- 40%

- 20%

0%

20%

40%

60%

80%

Total
5
7
7
19
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Municipi de Residència

Dones

Homes

Total

Aiguafreda
El Brull
Els Hostalets de Balenyà

0
1
1

1
0
0

1
1
1

Manlleu
Roda de Ter
Sant Julià de Vilatorta

2
0
1

2
1
0

4
1
1

Sant Pere de Torelló
Sant Quirze de Besora

1
0

0
1

1
1

Santa Eugènia de Berga

0

1

1

Taradell
Vic
Total

1
4
11

0
2
8

1
6
19

Absentisme laboral 2013
Índex d’Absentisme Laboral
Hores de treball contractades
Hores de treball efectivament treballades
Hores d’absentisme laboral

4,70%
15.461,68
14.735,43
726,25

Absentisme Laboral

4,70%

Treball efectiu
Absentisme Laboral
95,30%
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Causes d’Absentisme
Permisos Legals
Incapacitat Temporal

4,70%
0,38%
4,32%

Causes absentisme laboral 2013

Permisos Legals
0,38%

IT- Malaltia
Comú
3,80%
Incapacitat
Temporal
4,32%

IT- AL
In itinere
0,08%
IT- Accident
Laboral
0,44%

Tendència Índex d'Absentisme Laboral
12,00%
10,00%

10,93%

8,00%
6,00%

7,88%
6,55%

4,00%

4,70%

2,00%
0,00%
Any 2010

Any 2011

Any 2012

Any 2013
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Comparativa causes d'absentsime 2011 - 2012 - 2013
7,76%
8,00%
7,00%
6,00%

4,32%

5,00%
3,19%

4,00%

3,05%
2,39%

3,00%

1,65%

0,78%

2,00%

0,38%

1,00%

0,00%

0,00%
Permisos Legals

Maternitat

2011

2012

Incapacitat Temporal

2013

Absentisme per línia de treball
15,35%

16,00%
14,00%
12,00%
8,43%

10,00%
8,00%

6,95%

5,69%

6,00%
0,50%

4,00%

3,03%

0,58%

2,00%

2%
0,36%

0% 0% 0%

0,00%
Fusteria

Repartiment
2011

Serveis
2012

USAP

2013

* La línia de treball serveis Inclou els serveis de neteja i suport

Rotació de personal
Índex de rotació no desitjada
*d’acord a la relació de baixes voluntàries

2013

2012
0%

0%

2011
0%
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Política Retributiva
La política retributiva de la Fundació Areté es caracteritza per ser una política retributiva
paritària donat que no existeixen diferències salarials per raó de gènere.
L’estructura salarial, definida com la quantia de la remuneració dels diferents llocs de treball i de
les persones que desenvolupen la seva tasca en els mateixos, és legalment ajustada als mínims
establerts pels convenis col·lectius d’aplicació garantit una equitat interna raonable i assegurant
la competitivitat externa, d’acord amb la situació i possibilitats econòmiques de l’entitat.

Prevenció de Riscos Laborals
Durant l’exercici 2013, juntament amb el Servei de Prevenció Aliè SERVIPREIN S.L., amb qui
l’entitat té un concert per a l’organització de la prevenció de riscos laborals, s’han realitzat les
següents actuacions:
Generals









Planificació de les activitats preventives a realitzar durant l’exercici 2013.
Assessorament en la gestió de la prevenció i revisió del pla de prevenció.
Seguiment de les mesures preventives i activitats planificades.
S’ha realitzat la Coordinació d’Activitats Empresarials amb l’entitat Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic d’Osona respecte a les tasques de suport administratiu que es
desenvolupen en les seves dependències.
S’han realitzat 2 Investigacions d’ Accident i Incidents Laborals per tal de conèixer la
seqüència dels fets ocorreguts i desencadenants de l’accident, i permetre així la
identificació de les causes i la seva eliminació per evitar-ne la repetició.
S’ha realitzat la planificació i establiment de les mesures d’emergències del servei de
fusteria.

Vigilància de la Salut


S’han realitzat 8 reconeixements mèdics a fi de garantir la vigilància inicial i periòdica de
l’estat de salut de les persones que desenvolupen la seva tasca en el Servei de Fusteria
d’acord amb els riscos inherents en el seu lloc de treball.

Formació i Informació





S’ha realitzat formació i informació teòrica suficient a 1 persona de nova incorporació
sobre els riscos generals i específics del seu lloc de treball .
S’ha realitzat formació i informació periòdica a totes les persones dels diferents serveis
de l’entitat sobre els riscos generals, específics i de les mesures de seguretat de les
activitats que desenvolupen en el seu lloc de treball.
S’ha realitzat formació i informació a les persones del Servei de Fusteria sobre els
diferents equips que formen part del Pla d’Emergència de l’entitat, així com de les seves
funcions i responsabilitats.

Memòria 2013 31

10. FORMACIÓ


30 de maig. Assistència a la conferència “L’empresa orientada al mercat”. Programa 360º
de l’OPE de Manlleu



18 setembre. Curs de formació en riscos laborals. Hi assisteix tot el personal d’Areté.



Octubre. Curs de formació en ètica aplicada. Manel Vila i Pep Sentmartí. 25 h. Centre Cívic
Can Pau Raba de Vic. Organització: FCMPPO. Imparteix: Observatori d'Ètica Aplicada a la
Intervenció Social. Fundació Campus Arnau d'Escala Parc Científic i Tecnològic UdG



Sessió formativa. Com posar preu als productes? Programa d’emprenedoria social de
Catalunya 2012.2013
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11. COMUNICACIÓ
11.1- EINES I MATERIALS DE COMUNICACIÓ 2013









Web Areté (botiga online)
Butlletins electrònics
Fitxes en castellà productes i serveis Areté
Postal general Areté
Full promoció galliner
Postal repartiment
Materials curs Gaspar Caballero de Segovia
Anuncis subscriptors El 9 Nou

11.2- WEB ARETÉ- BOTIGA ONLINE
El 2013 s’ha consolidat la nova web d’Areté que inclou una botiga online per a la venda dels
productes de fusteria. Aquest nou espai permet als clients comprar qualsevol producte d’Areté
sense haver de fer desplaçaments i a qualsevol hora del dia. A més, també inclou un senzill
sistema de pagament. La web es pot consultar en diferents idiomes. Va ser millor pàgina del
mes de febrer d’Arsys. A la taula següent, observem les sol·licituds que s’han fet a través del
formulari de la web i el percentatge de visites que ha tingut cada pàgina.
Pàgines d’Accés

Contactes a través
de formulari

Index (fundacioarete.cat)

Percentatge
pàgines vistes
42,24%

Botiga online (comandes)

21

28,90%

Taula cultiu

3

1,99%

Jardinera

0

0,97%

Galliner

4

2,30%

Contenidor d’oli usat

0

0,41%

Taula pícnic

1

0,18%

Productes a mida

3

0,32%

Repartiment

2

0,37%

Cursos

7

0,53%

Altres
Total

21,79%

41

100%
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11.3- BUTLLETINS ELECTRÒNICS
En aquest 2013 hem implementat la realització de butlletins electrònics per als contactes de la
BD. La tramesa via correu electrònic és bimensual.
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11.4- NOTES DE PREMSA


19 de març. Convocatòria de Premsa. Acte de signatura del conveni entre Areté i
APMontseny per la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i la
promoció dels productes forestals del massís del Montseny



19 de març. Nota de premsa. Areté presenta el nou galliner fabricat amb fusta de
castanyer del Montseny

11.5- ANUNCIS PER A SUBSCRIPTORS EL 9 NOU


Col·laboració gratuïta anunci oferta subscriptors a El 9 Nou d’Osona i Vallès Oriental (10
insercions del 19 d’abril al 31 de maig)
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Col·laboració gratuïta anunci oferta subscriptors a El 9 Nou d’Osona i Vallès Oriental
(5insercions del 9 al 20 de maig)

11.6- IMPACTES EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
Areté ha tingut 40 impactes a la premsa el 2013. La majoria de notícies han estat relacionades
amb la presentació del galliner elaborat amb fusta del Montseny. Aquest acte va tenir molt de
ressò i va sortir en espais destacats com:


324.CAT, LAVANGUARDIA.COM

Les taules de cultiu i la tasca d’Areté també ha sortit en programes de molta audiència:


TV3 (Espai Terra), 8TV (8 al dia)
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12. ANNEXES. RECULL DE PREMSA
CONVENI ARETÉ-APMONTSENY PER LA INSERCIÓ LABORAL- MARÇ
MITJANS DIGITALS
324.CAT
20 MARÇ. Un galliner elaborat amb fusta del Montseny permetrà mantenir una
quinzena de llocs de treball d'una empresa de Tona
http://www.324.cat/pnoticies/1024ItemImprimir.jsp?item=noticia&idint=2083228
AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES
19 MARÇ. Un galliner elaborat amb fusta del Montseny permetrà mantenir una
quinzena de llocs de treball d’una empresa de Tona
http://www.acn.cat/acn/706871/General/fotografia/Arete-fundacio-treball-malaltiamental-insercio-fuesta-Montseny-massis-valor.html
ARAVALLÈS.CAT
20 MARÇ. Els castanyers del Montseny donen feina a 12 persones amb problemes de
salut mental.
http://www.aravalles.cat/noticia/109864/els-castanyers-del-montseny-donen-feina-a12-persones-amb-problemes-de-salut-mental
BAIX MONTSENY.COM
20 MARÇ. Un galliner fet amb fusta del Montseny permet mantenir quinze llocs de
treball
http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/2197/galliner/fet/amb/fusta/montse
ny/permet/mantenir/quinze/llocs/treball
ECODIARI.CAT
19 MARÇ. CET Areté treu al mercat un galliner de jardí adreçat a famílies
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/36001/cet/aret/treu/mercat/galliner/jardi/a
drecat/families
FÒRUM SALUT MENTAL
25 MARÇ. El CET Areté presenta el nou galliner fabricat amb fusta del Montseny
http://forumsalutmental.org/index.php/ca/actualitat/noticies/167-el-cet-aretepresenta-el-nou-galliner-fabricat-amb-fusta-delmontseny?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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LAVANGUARDIA.COM
20 MARÇ. Un galliner elaborat amb fusta del Montseny permetrà mantenir una
quinzena de llocs de treball d’una empresa de Tona
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20130319/54370422539/galliner-fusta-delmontseny-quinzena-de-llocs-de-treball-fundacio-arete-apmontseny.html
NACIÓ LA GARROTXA.CAT
19 MARÇ. Un galliner fet amb fusta del Montseny permet mantenir 15 llocs de treball
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/11005/voleu/tenir/gallines/casa/al/jard
REVISTA MÉS
26 MARÇ. Un galliner de jardí, primer fruit del conveni entre Areté i APMontseny
http://revistames.cat/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=20427
NACIÓGRANOLLERS.CAT
19 MARÇ. Un galliner elaborat amb fusta del Montseny permetrà mantenir una
quinzena de llocs de treball
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/16037/galliner/fet/amb/fusta/mon
tseny/permet/mantenir/quinze/llocs/treball
OSONA.COM
19 MARÇ. CET Aareté treu al mercat un galliner de jardí adreçat a famílies
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/36001/cet/aret/treu/al/mercat/galliner/jardi
/adrecat/families
WEB AJUNTAMENT TARADELL
25 MARÇ. Un conveni per fer un galliner amb fusta del Montseny permet mantenir la
feina a taradellencs del Centre Areté
http://www.taradell.com/2013/03/21/un-conveni-per-fer-un-galliner-amb-fusta-delmontseny-permet-mantenir-la-feina-a-taradellencs-del-centre-especial-arete/
VIC. CAT
26 MARÇ. Areté i APMontseny signen un conveni per la inserció laboral de persones
amb malaltia mental i la promoció de productes forestals del Montseny
http://www.vic.cat/news/lalcalde-de-vic-josep-m.-vila-dabadal-asskste

38

FUNDACIÓ ARETÉ

VILAWEB.CAT
19 MARÇ. Un galliner elaborat amb fusta del Montseny permetrà mantenir una
quinzena de llocs de treball d’una empresa de Tona
http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4096858/20130319/galliner-elaborat-fustamontseny-permetra-mantenir-quinzena-llocs-treball-empresa-tona.html

VILAWEB.CAT/VIC
21 MARÇ. Areté i APMontseny signen un conveni per la inserció laboral de persones
amb malaltia mental
http://www.vilaweb.cat/noticia/4097123/20130321/arete-apmontseny-signen-conveniinsercio-laboral-persones-malaltia-mental.html

RÀDIO
9 FM
21 MARÇ. Hora de la veritat. Entrevista Manel Vila sobre el nou galliner
http://www.el9nou.cat/podcast.php?ed=o&tam_txt=0
TV
EL 9 TV
20 MARÇ. INFORMATIUS. Conveni entre la Fundació Areté i l’Associació de Propietaris
del Montseny per donar feina a persones amb malalties mentals
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/29620/conveni_entre_fundacio_arete_l%E2%80%
99associacio_propietaris_del_montseny
EL 9 TV- LA TERRASSA
22 MARÇ. Entrevista a Mercè Generó i Albert Bosch
http://www.el9nou.cat/tvcarta2_o_0_6/7/6624

Memòria 2013 39

PREMSA PAPER
EL 9 NOU
22 MARÇ

MÉS OSONA
26 MARÇ
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SANT TOMÀS I ARETÉ IMPULSEN PROJECTES AMB EL SUPORT DE BBVA
(JUNY)
DIARIS DIGITALS
OSONA.COM
12 JUNY. Sant Tomàs i Areté impulsen dos projectes amb el suport de BBVA
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/37247/sant/tomas/aret/impulsen/dos/proje
ctes/amb/suport/bbva
EL9NOU.CAT
13 JUNY. El BBVA subvenciona amb 100.000 euros els nous projectes d’inserció laboral
de Sant Tomàs i la Fundació Areté
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/31072/bbva_subvenciona_amb_100.000_euros_e
ls_nous_projectes
INTERESOCIAL.COM
25 JUNY. Nous projectes de l'Associació Sant Tomàs i de la Fundació Areté

http://www.interesocial.com/ca/bones-practiques/nous-projectes-de-l-associacio-santtomas-i-de-la-fundacio-arete
SOCIAL.CAT
14 JUNY. Sant Tomàs i Areté impulsen dos projectes amb el suport de BBVA
http://www.social.cat/noticia/3627/nous-projectes-de-lassociacio-sant-tomas-i-de-lafundacio-arete
SANTTOMÀS.BLOG
19 juny. Aportació del BBVA pel nou projecte agroalimentari de Tac Osona

http://elblocdesanttomas.blogspot.com.es/2013/06/aportacio-del-bbva-pel-nouprojecte.html
XARXANET.ORG
14 juny. Nous projectes de l'Associació Sant Tomàs i de la Fundació Areté
http://xarxanet.org/nous-projectes-de-lassociacio-sant-tomas-i-de-la-fundacio-arete
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TV
EL 9TV
El BBVA subvenciona amb 100.000 euros els nous projectes d’inserció laboral de Sant
Tomàs i la Fundació Areté
http://el9tv.xiptv.cat/embed/103892?width=608&iframe_width=630&share=&height=3
42&iframe_height=388#
PREMSA PAPER
EL 9 NOU
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ALTRES TEMES
MITJANS DIGITALS
MÉS OSONA
3 MAIG. Vic celebrarà l’11 de maig la 10a Mostra d’Entitats i Músiques
http://www.mesosona.cat/?seccio=noticies&accio=veure&id=20652
EL 9 NOU.CAT
1 MAIG. Vic prepara la 10a edició de la Mostra d’Entitats i Músiques de Vic
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0_/30314/vic_prepara_10a_edicio_mostra_d_entita
ts_musiques_vic
11 JUNY. La Mancomunitat La Plana es reivindica com a eina útil en la cloenda del 30è
aniversari
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/31035/mancomunitat_plana_reivindica_com_eina
_util_cloenda_del
OSONA.COM
8 JUNY. Galeria fotos 30 anys Mancomunitat La Plana
http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/3646/pagina1/30e/aniversari/mancomunitat
/plana
VILAWEB.CAT/VIC
1 MAIG. Vic prepara la 10a edició de la Mostra d’Entitats i Músiques de Vic
http://www.vilaweb.cat/noticia/4110952/20130501/vic-celebra-10a-edicio-mostradentitats-musiques-vic.html
TV
TV3
15 MAIG. ESPAI TERRA. Taules d’Areté a les Hortes de la Sínia
http://www.tv3.cat/videos/4576656/Espai-Terra---dimecres-15-de-maig
8TV
16 MAIG. Reportatge enfocat al col·lectiu de discapacitats intel·lectuals. Imatges d’Areté
van del 48,41 al 19-14
http://www.8tv.cat/8aldia/programes/8-al-dia-16-de-maig-del-2013/
TGNTV
12 ABRIL. L'Hort de la Sínia t'ensenya a cultivar el teu hort urbà
http://www.noticiestgn.tv/videos/show/535
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24 MAIG. L'Hort de la Sínia ha decidit potenciar i donar a conèixer les races autòctones i
per aquest motiu han engegat una iniciativa que permet llogar galliners.
http://www.noticiestgn.tv/videos/show/593
EL 9 TV
JUNY. Reportatge 30 anys Mancomunitat La Plana. Intervenció Mercè Generó 6,43’8,33’
http://el9tv.xiptv.cat/embed/103816?iframe_width=659&share=&iframe_height=404&
height=358&width=637
PREMSA PAPER
EL 9 NOU (10 MAIG)

10 JUNY
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